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 ()مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال

 9 ، سعید جنتی1 حسین بشیری گیوی، 2سید غنی نظری 

 

 چکیده

هدف توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی می باشد.مهمترین لوازم بالفاصل توسعه سیاسی  

گروهها ونیروهای اجتماعی ، ازادی انها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون  شامل: سازمان یابی

در جهت تقویت ثبات سیاسی ،مشروعیت چارچوبهای نهادی وقانونی برای رقابت و  سی ،خشونت زدایی از زندگی سیاسیساختار سیا

 سازش سیاسی وجزء ان ، می باشد.

، سی جوانان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه ومسئوالن اداره جامعه در آینده محسوب می شوندمشارکت سیا

سیاسی و پویایی جامعه دارد. بی شک جوانان یکی از اقشار اجتماعی هستندکه به اقتضای عوامل مختلفی چون  توسعهاهمیت خاصی برای 

بر این اساس هدف این مطالعه  باالیی در مشارکت سیاسی دارند.  فعالیت های سیاسی ، انگیزه راستقالل خواهی، نوجویی وآرمانگرایی د

  است.بر توسعه سیاسی شناخت تأثیر مشارکت سیاسی جوانان 

ساله شهرستان ۲٩تا ۱٥نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی می باشدکه بصورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه جوانان  از

نفر بدست آمد و با  ۲٥2نفر برآورده شده است.حجم نمونه  با استفاده از فرمول کوکران ۲۲٢٢٢لخال که براساس آخرین آمار تعدادشانخ

 خوشه ای طبقه ای با حجم نامتناسب، نمونه های آماری انتخاب شد.روش نمونه گیری 

مشارکت  ،، اعتماد سیاسی  به سیاسیونمذهبی، اعتماد  فرادااد به اعتمرسانه های جمعی، اعتماد به متغییرهای بین  دادیافته ها نشان 

اعتماد به به عبارتی نتایج حاصل از این یافته ها نشان دهنده تأثیر عواملی چون  .رابطه معنی داری وجود دارد  با توسعه سیاسی سیاسی

سیاسی است. این  توسعهبر میزان مشارکت سیاسی  ،بیمذه اعتماد به افرادسیاسی و  اعتماد و به سیاسیونرسانه های گروهی، اعتماد 

مبحث توسعه و روند حرکت به سمت ارتقای کمی وکیفی شاخصه های پیشرفت و توسعه  عوامل از جمله شاخص های مهم توسعه هستند،

خود مشغول داشته  سردمداران کشورها بخصوص جهان سوم  را به مهمی است که تمام تالش تصمیم گیرندگان و از جمله عوامل بسیار

 است. 

 .توسعه سیاسیمشارکت سیاسی، مشارکت،  :ها کلیدواژه
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 مقدمه
واژهای جامعه شناختی است که از سوی مكاتب غربی به عنوان راهكاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان  "سیاسی  هتوسع "

های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و يا فرايند  شرايط و جنبه  به معنای بهبود و گسترش هم "توسعه"سومی ارائه گرديده است . 

یدن به کیفیت زندگی افراد جامعه میباشد . توسعه سیاسی در اصطالح به معنای افزايش ظرفیت و کارايی يك نظام بهبود بخش

 است . سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی ، ترکیب مردمی بودن ، آزادی و تغییرات اساسی در يك جامعه

را تنها يك تحول مربوط به دنیای غرب میدانند که از آن جا ريشه گرفته  توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست : عدهای توسعه  

ای ديگر توسعه را شرط بقای جامعه  است . بنابراين آن را الگوی مناسبی برای رهايی همه جوامع از فقر و مشكالت نمیدانند . عده

عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح  ای نیز اولويت را به ارزشها و ايدئولوژی و و حفظ استقالل آن میدانند . عده

 میكنند و آن را برای خدمت به استقالل جامعه ضروری میدانند .

های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت ، صنعتی شدن ، رفع فقر ، رفع وابستگی ، ايجاد تحوالت  سیاسی يكی از شاخه هتوسع  

 معه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرايط بهتر .ساختاری و اصطالحات در تمام بخشهای جا

سیاسی با برخی مفاهیم ديگر در ارتباط است از جمله مشارکت سیاسی ، فرهنگ سیاسی ، تبلیغات سیاسی ، ارتباطات سیاسی  هتوسع

سیاسی را خیلی  هتوسعز محققان ، و از همه مهمتر نوسازی . با اين که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار میروند ، اما برخی ا

سیاسی است . نوسازی سیاسی را میتوان فرايندی  هعالم تر از نوسازی سیاسی تلقی میكنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسع

 ورزند . تلقی کرد که طی آن ، نقشهای کارکردی استراتژيك جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می

های  بخشها و حوزه یهسیاسی در میان کله ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزيع اقتدار برخی نیز نوسازی را ب  

نگرند و بر ارزشهايی چون ثبات و تعادل و هماهنگی در جامعه  جامعه مرتبط میسازند . برخی نیز محافظه کارانه به اين دو مفهوم می

 کنند . تاکید می

، . از زمان زندگی روسو تاکنون  "انسان آزاد متولد می شود ، اما همه جا در بند است "گفت  0881ژان ژاک روسو در سال 

دموکراسی در بسیاری از نقاط جهان پديدار شده و گسترش پیدا کرده است. هر چند که بر اساس گزارش موسسه خانه آزادی 

خوانده می  "غیر آزاد"يا  "آزاد ت به نسب"درصد از جمعیت جهان در جوامعی زندگی می کنند که  11همچنان حدود 

 (020: 0981شوند.)اونیل ، 

و يكی از اساسی ترين صورت های روابط اجتماعی  ن سرنوشت خود است.یمشارکت سیاسی يكی از مصاديق حضور مردم در تعی

 لی علوم اجتماعی،دايره المعارف های بین المل به عنوان يكی از محورهای موضوعی در جامعه شناسی تلقی شده است. بوده و

مشارکت سیاسی را فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست گذاری عمومی 

 .(03: 0982)مصفا،ندتعريف کرده ا

ی دادن أر .اغلب شهروندان در جوامع مردم ساالر است شكارترين نوع مشارکت سیاسی برایآی دهی و مشارکت در انتخابات أر

 اساسی موثرترين و عملی ترين وسیله برای شهروندان است تا افكار وعقايد خود را دراداره امور عمومی و اجتماعی اعمال کنند.

ی دهی فرصت دادن برای جانشینی و انتقال مناسب ومسئولیت ها در جامعه است بنابرين مشارکت سیاسی أترين عملكرد مشارکت ر

زادانه اعضای يك جامعه)چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی(در امور حكومتی و سیاسی که آبانه و به فعالیت های داوطل

اين فعالیتها ممكن است  یم يا غیرمستقیم بر تصمیم های سیاسی کشور صورت میگیرند اطاق میشوند.قبا هدف تاثیرگذاری مست

 شدوياممكن است به دنبال تغییر وضع موجود در نظر گرفته شود.حمايت از سیاست های موجود مقامات دولتی ويا ساختا رنظام با

 وب میسينده محآوالن اداره جامعه در ئمشارکت سیاسی جوانان که بزرگترين گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه ومس

دکه به اقتضای عوامل اجتماعی هستن بی شك جوانان يكی از اقشار پويايی جامعه دارد. اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و شوند.
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رو  اين از مشارکت سیاسی دارند. انگیزه بااليی در رمانگرايی درفعالیت های سیاسی ،آو نوجويی مختلفی چون استقالل خواهی،

به عوامل اجتماعی که به مشارکت سیاسی اين قشرکمك می  توجه هرچه بیشتر دست يافتن به چگونگی نگرش سیاسی جوانان و

صندوق  یپا در شهروندان حضور بر عوامل موثر داليل مطالعه مشارکت انتخاباتی بررسی علل و جمله از ت.کند امری ضروری اس

 راههای افزايش اين حضور است. رای و یها

بررسی  مشارکت سیاسی جايگاه بلندی را درجامعه شناسی سیاسی به خوداختصاص داده است وجنبه های مختلف ان مورد بحث و

نظیر احزاب، گروههای فشار، روابط  مشارکت سیاسی با مهمترين مباحث مربوط به علم سیاست؛ رگرفته است.های پزوهشگران قرا

علل  باوجود متون غنی در اين زمینه موضوع مشارکت و نگسستنی دارد. ن پیوند عمیق وآنظاير  جامعه مدنی و ،وحكومتمردم 

مفهوم دموکراسی حداکثری در بررسی میزان تحكیم و تعمیق و (. 082 :0988،)ايوبیهاله ای از ابهام است ن همچنان درآانگیزش های 

 .(39: 0988نهادمند شدن دموکراسی مورد تاکید قرار می گیرد)بشیريه 

گفتمان مسلط ، قطع نظر از اينكه از چه سرچشمه هايی در هر جامعه ای،ايدئولوژی و نگرش سیاسی گروه حاکم و يا به سخن ديگر 

 .(110: 0981نقش بسیار تعیین کننده ای در توسعه سیاسی دارد)بشیريه، پديد آمده باشد

، ضعف نسبی گروههای برگزيده سیاسی و وجود عوامل نیرومندی بعد از انقالب مشروطیت تجربه اندک ايران در فعالیتهای حزبی 

تغییر دادند . تحكیم ساخت قدرت مطلقه توسعه ايران را  راهکه سیر تاريخ سیاسی ايران رابه سوی ساخت قدرت مطلقه سوق میداد 

مانع تكوين احزاب به عنوان مجاری مشارکت و رقابت سیاسی گرديد.ساخت قدرت مطلقه نه تنها مبتنی بر روابط قدرت شخصی 

سیاست   است بلكه موجب نهاد زدايی از سیاست و گسترش روابط شخصی وغیر رسمی شدن فرايند های سیاسی نیز می گردد

تمامی اين موارد باعث شده که موانع ها .آنتر معطوف به جذب و حل نیروهای سیاسی بود و نه پذيرش وپرورش حكومت بیش

انباشت قدرت سیاسی در ايران و تمرکز منابع اجبار در دست حكومت زمینه مناسبی بری زيادی در مقابل توسعه سیاسی قرار بگیرد. 

زادی آاصالحات ارضی ،   ورد. به گفته شاهآگروههای پنهان وغیر پنهان به وجود و « دوره ها»  اعاده سیاست غیر رسمی مبتنی بر

زنان ، و سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها تنها مقدمه بودند هدف ما برقراری حكومت مردم به وسیله مردم ودستیابی به 

 .(53: 0988)بشیريه،دموکراسی قانونی واقعی بود

توسعه سیاسی اجتماعی  در روند اداره جامعه و آنوان گفت يكی از گروههای عمده جامعه که شرکت ت توجه به مطالب باال می با

در هر روی در اين مقاله بر آنیم تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی در شهر جوانان هستند. رسد فرهنگی ضروری به نظر می و

 .خلخال را بسنجیم 

 پژوهشاهداف 

 بر توسعه سیاسی کت سیاسی جوانان مشار تاثیربررسی  هدف کلی:

 :ویژههدف ا

 با توسعه سیاسی. اعتمادبه افراد مذهبی جوانانشناخت رابطه بین 

 جوانان با توسعه سیاسی جمعی  رسانه های اعتماد بهشناخت رابطه بین 

 با توسعه سیاسی یون جوانانسیاس به شاخت رابطه بین اعتماد

 با توسعه سیاسی سیاسی جوانان شاخت رابطه بین اعتماد

 با توسعه سیاسی مشارکت سیاسی جوانانشاخت رابطه بین 

 پژوهشمبانی نظری 

وی نوسازی را بر اساس میزان صنعتی شدن ، تحرک و تجهیز اجتماعی ، مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی :  ساموئل هانتینگتون

سیاسی ، تقاضای جديدی به صورت مشارکت و  ٔەازی و توسعمورد ارزيابی قرار میدهد و معتقد است ، از آنجايی که در فرايند نوس
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ايفای نقشهای جديدتر ظهور میكنند ، بنابراين نظام سیاسی بايد از ظرفیت و توانايیهای الزم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد . در 

شد و امكان دارد پاسخ جامعه به اين غیر اين صورت سیستم با بی ثباتی ، هرج و مرج ، اقتدار گرايی و زوال سیاسی مواجه خواهد 

نابسامانیها به شكل انقالب تجلی نمايد . از نظر وی هر اندازه يك نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی ، از وابستگی به استقالل از 

اسی آن افزوده سی هتوسعانعطاف ناپذيری به انعطاف پذيری و از پراکندگی به يگانگی گرايش پیدا کند ، به همان نسبت به میزان 

 خواهد شد .

بخشها و حوزههای  هسیاسی را به ساختار سیاسی تنوع يافته و تخصصی شده و توزيع اقتدار سیاسی در کلی هتوسعوی : آیزن استات 

 .(089: 0981)مهدی خانی،جامعه مرتبط میسازد

رد . از نظر وی تحرک اجتماعی فرايندی است سیاسی در نظر میگی هتوسع ٔەرا معیار عمد« تحرک اجتماعی » میزان  کارل دویچ  : 

های سیاسی ، روانی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دچار دگرگونی  که به موجب آن اعتقادات و وابستگیهای سنتی در زمینه

 مردم را به قبول الگوهای رفتاری جديد آماده میكند . ۀ میشود و تود

مصلحت گرايی ، ارجح بودن فعالیتهای دسته جمعی بر فرد گرايی ، میزان همبستگی از لحاظ رفتاری ، :   گابریل آلموند و  پاول

سیاسی تلقی کرده و از نظر ساختاری بر تنوع  هتوسعو میثاق با نظام سیاسی ، روابط سیاسی بر مبنای اعتماد متقابل را به عنوان معیار 

 د میكنند .ساختاری ، فرهنگ دنیوی و سطح باالی استقالل نظامهای فرعی تأکی

افزايش ظرفیت نظام را در پاسخگويی به نیازها و خواستههای مردم ، تنوع ساختاری ، تخصصی شدن ساختارها و نیز :   لوسین پای 

 (88: 0988)قوام، پندارد . سیاسی می هتوسع هافزايش مشارکت سیاسی را الزم

است به نظر او جهان همواره در فرايند عقالنی شدن به پیش می روند عقالنی شدن جهان عامترين مفهوم در انديشه وبر   :ماکس وبر

رود. مفهوم عقالنیت در ديدگاه وبر به معنای گسترش عقالنیت نهادی يا ابزاری در حوزه زندگی خارجی يا اجتماعی است 

ع از انها عقالنی ون دو کرد. بنابراين سیاسی را مطرح رفتار اجتماعی و رمانی تبیین های کنش وآنوع  وبر چهار( 28: 0989)بشیريه،

کنش »نوع غیر عقالنی اما نه نامعقول دو و« ارزش رابطه با کنش عقالنی در»و«کنش عقالنی در رابطه با هدف»هستند:

 .(002 :0338وبر«)کنش سنتی»و«عاطفی

 کند. هدفها ارزيابی می ع ومناف و برحسب هزينه ها ن فرد کنشی احتمالی راآرفتاری است که در هدف، با  رابطه عقالنی در رفتار

 ارزيابی می منافع وسايل معینی را و بلكه هزينه ها دهد، نمی سوال قرار رامورد هدفها رابطه باارزش، عقالنی در صورتی که رفتار در

نمونه ای از  به حداقل رساندن هزينه ها برای دستیابی به يك هدف مورد نظر اقتصادی عقالنی به حداکثر رساندن منافع و رفتار کند.

 ن،آرمان مذهبی به منزله يك هدف وجستجوی موثرترين وسايل دستیابی به آپذيرفتن يك  کنش عقالنی در رابطه باهدف است.

ارزش است.کنش عاطفی تحت  نمونه ای ازکنش عقالنی با شود، رمان تحمیل میآالبته مشروط به هر محدوديتی که بوسیله اين 

 سلطه رسم وعادت است.

سیاسی پرداخت بر طبق استدالل  ( به تنظیم نظريه علمی درباره توسعه0321در اثر کالسیك خود زوال جامعه سنتی) لرنر :رنردانیل ل

او پیدايش جامعه مبتنی بر مشارکت سیاسی متضمن وقوع توسعه شهرنشینی ، توسعه آموزش عمومی و توسعه وسايل ارتباطی 

شش کشور خاورمیانه)ترکیه، لبنان، ايران، اردن، مصروسوريه( متمرکز ساخته که  را در ودمطالعات خلرنر در   .(0988:08)بشیريه،است

رويكرد روان شاختی به مطالعه ی نوسازی در خاورمیانه پرداخته  وی با از جامعه سنتی بوده است. عنوان گذر ن کتابی باآحاصل 

ايفای نقش موثر در اين  نشر عناصر فرهنگی جديد و ا بسط وبه اين معنی که ب انديشه چهارچوب نظريه اشاعه فرهنگی است؛ است.

تربیت  متغیرهای نوسازی کننده عبارت است از رسانه های گروهی، تعلیم و و به نظر لرنر مهمترين عناصر رابطه فراهم می شود.

يكی از شاخص  ی دارد.باورهای مردم رادرپ وگسترش اين عناصر به درون جامعه سنتی دگرگونی درنگرشها و شهرنشینی، نفوذ
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به اين معنی که شخص اين توانايی را درخود میبیند  همدلی وبروز شخصیت انتقالی درافراد است؛ وجود های اين نگرشهای جديد

 .(0583:503)دانیل لرنر؛ ديگری بگذارد یبجا را که خود

مهمترين نظريه  رکت سیاسی به شمار میرود.ازرويكرد اجتماعی ياتبیین جامعه شناختی از رويكردهای عمده در تبیین مشا: لیپست

لیپست  پردازان اين رويكرد میتوان به لیپست اشاره کرد،اودراثارمختلفی به بررسی عوامل تاثیرگذار برمشارکت پرداخته است.

گرمشابه ، فنالند وبرخی از کشورهای ديژمعتقداست الگوهای شرکت درانتخابات درکشورهای نظیر المان، سودان، امريكا، نرو

 سیاسی شرکت دارند. -فرايندهای اجتماعی از بیسوادان در از زنان، تحصیل کردگان بیشتر اين کشورها مردان بیشتر در هستند.

توان به موقعیت اقتصادی خانواده که متغیرهايی چون سطح درامد، شغل،  می تبیین مشارکت سیاسی را ر لیپست درظمورد ن متغیر

نظر لیپست به عنوان متغیرهای پايه ای عمل میكند که بطور غیرمستقیم از  اين متغیر ها از یرد اشاره دارد.گ برمی در محل سكونت را

 0988،)فاطمی ی سیاسی، عضويت حزبی و...رفتارسیاسی افرادراتحت تاثیر قرار میدهدژطريق برخی از متغیرهای ديگر نظیر ايدئولو

:511.) 
نظريه های  کند. سی را به دو دسته نظريه های ابزاری ونظريه های تكاملی تقسیم میپری تبیین های مشارکت سیا: (۷۷۱۱پری)

سدی در برابر جباريت  مشارکت را وسیله ای برای يك هدف يعنی برای دفاع يا پیشبرد يك فرد يا گروهی از افراد و ابزاری،

حكومتی که مردم  افراد بهترين داور منافع خودشان هستند، می کند استدالل بنابراين نظری پرداز ابزارگرا  نظر میگیرند. واستبداد در

حق دارند درگرفتن تصمیمات شرکت داشته  پذيرند تصمیمات تاثیر می افرادی که از مدتراست.آ کار ن مشارکت داشته باشندآ در

کثرت گرايان ،ن بنابراين وارثان نهايی نظريه ابزاری فايده گرايا باشند ومشروعیت وحكومت بر مشارکت استوار است.

 (.031-093؛0988)راش،هستند

کند و هر چه سطح از نظر پاتنام اعتماد يكی از اجزای اصلی سرمايه اجتماعی است. اعتماد همكاری را تسهیل می:رابرت پاتنام

بینی مستلزم پیش ای بیشتر باشد، احتمال همكاری بیشتری است. بعالوه خود همكاری نیز موجد اعتماد است. اعتماداعتماد در جامعه

های ممكن و توانايی طرف مقابل دارند، به ای که از خلق و خو، انتخاببینیرفتار يك بازيگر مستقل است. افراد با شناخت و پیش

شود که به آشنايی نزديك با فرد بینی براساس اعتماد صمیمانه انجام میکنند، در جوامع کوچك، اين پیشديگری اعتماد می

 (. 530ـ535: 0981تر و غیرمستقیم ضرورت دارد )پاتنام، ، اما در جوامع بزرگ و پیچیده، اعتماد غیرشخصیبستگی دارد

مدنی ناشی  های مشارکتی متقابل و شبكهاعتماد اجتماعی در جوامع مدرن پیچیده، از دو منبع مرتبط يعنی هنجارهای معامله

کند که به علت تأثیر تبعات مثبت يا منفی يك کنش برای ديگران، کلمن تأکید می (. پاتنام با ارجاع به539: 0981شود )پاتنام، می

دهند. اين هنجارها از طريق هنجارهای اجتماعی، حق کنترل يك عمل را از يك عمل را از يك بازيگر به ديگران انتقال می

شوند. هنجارهای اد جامعه، تلقین و تثبیت میها در افرشدن از جمله آموزش مدنی و نیز از طريق مجازاتشدن و اجتماعیسرمشق

کنند. مهمترين هنجارهای آورند و همكاری را تسهیل میيابند که هزينه معامالت را پايین میموجد اعتماد به اين دلیل توسعه می

ادله همزمان چیزهای با ارزش باشد. معامله متقابل متوازن که اشاره به مبکننده اعتماد، معامله متقابل است که بر دو نوع میتقويت

ی تبادلی مداومی کنند. معامله متقابل عمومی را به رابطهبرابر دارد مانند موقعی که همكاران روزهای تعطیل خود را با هم عوض می

اعطاء شده، کند مبنی بر اين سودی که اکنون طرفه و نامتوازن است اما انتظارات متقابلی ايجاد میاشاره دارد که در همه حال يك

 ی اجتماعیای متقابل عمومی يكی از مولدترين اجزای سرمايهی دوستی. هنجارهای معاملهبايد در آينده پرداخت گردد. مانند رابطه
: 0981های خودياری ايتالیا بود که مشكل امنیت را برای شهروندان حل نموده بودند )پاتنام، است و هسته مرکزی انجمن

 (. 539ـ533

های انبوهی از مبادالت اجتماعی مرتبط است. در به نظر پاتنام يك هنجار مؤثر مبتنی بر معامله متقابل عمومی، احتماالً با شبكه

پردازند و اين مبادالت خود می ملهگیرد بیشتر به مبادله و معاجوامعی که مردم مطمئن هستند که اعتماد مورد سوء استفاده قرار نمی
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کند های متقابل شخصی، اطالعاتی در مورد قابل اعتماد بودن ديگران فراهم میشود. کنشمتقابل عمومی منتهی میبه توسعه هنجار 

هايی برای قابل اعتماد بودن ايجاد کند و اين همان قائده همگانی تواند انگیزههزينه است. روابط اجتماعی مداوم، میکه نسبتاً بی

های عهدشكنی و جو غیرشفاف را های مشارکت مدنی انگیزهرهای متقابل عمومی و شبكه(. هنجا532تئوری بازی است )همان: 

شوند. اعتماد به دهند و از اين طريق موجب افزايش اعتماد و همكاری میدهند و الگوهايی برای همكاری آينده ارائه میکاهش می

شود. افراد قادرند به ديگران اعتماد ز محسوب میهمان اندازه که يك نگرش شخصی است يك دارايی ضروری نظام اجتماعی نی

کنند منابع سرمايه های اجتماعی است که در چارچوب آن عمل میباوری( و اين به دلیل هنجارها و شبكهکنند )نه صرفاً خوش

ين نیز در مورد کننده و خودفزاينده و موجد نوعی تعادل هستند. عكس اها، خودتقويتاجتماعی مانند اعتماد، هنجارها، شبكه

داند و معتقد است که اعتماد اجتماعی، ثمر می(. پاتنام بحث بر سر علت و معلول را بی919اعتمادی صادق است )همان: بی

کنند و به خاطر مسايل آمیز متقابالً يكديگر را تقويت میهای مشارکت مدنی و همكاری موفقیتهنجارهای معامله متقابل و شبكه

های قدرتمند مشارکت مدنی (. پاتنام با الهام از دوتوکويل، بر سنت913تحلیل تعادل را ناديده گرفت )همان:  علّی خطی نبايد

کند و های فوتبال و غیره( تأکید میهای مذهبی، ادبی، باشگاهها، عضويت در گروه)شرکت در انتخابات، تعداد خوانندگان روزنامه

کنند و از هروندان جامعه مدنی موفق، اطمینان دارند که ديگران نیز عادالنه عمل میداند. شآن را کلید حل مشكالت جمعی می

حل، طرفدار استراتژی از پايین به باال است و معتقد است به (. پاتنام در ارايه راه033: 0983نمايند )فیروزآبادی، قوانین پیروی می

ی بین سرمايه ی مردم آغاز کرد. وی در مورد سازوکار رابطهامهجای تالش جهت تغییر خط مشی حكومت ملّی، بايد کار را با ع

پذيرد هر چه نابرابری ثروت بیشتر باشد، برقراری اجتماعی و مساوات اجتماعی، تقدم علّی قايل نیست و دو تفسیر متفاوت را می

ديك دارند و دارای حس مشارکت ارتباط، مشارکت و اعتمادپذيری متقابل دشوارتر است. از طرفی مردمی که با هم ارتباط نز

 (.052ـ051: 0982هايی شكل بگیرد که شكاف بین فقرا و ثروتمندان را گسترده سازد )پاتنام، دهند سیاستاند اجازه نمیمتقابل

ی ديگر ی بخشی از اعضافوکوياما اعتماد را به عنوان انتظاری که در يك جامعه از رفتار مقرراتی، مسئوالنه و همیارانه:فوکویاما

کند. طبق اين تعريف، اعتماد يك پیامد عملكرد هنجارست که به جامعه که بر هنجارهای مشترک عام مبتنی است، تعريف می

 (. 50: 0988دهد )نصیری، تنهايی سرمايه اجتماعی را بر اساس تعريف فوکوياما تشكیل می

رفاه يك کشور هم »گويد گذارد. او میماعی، انگشت میفوکوياما بر يك ويژگی فرهنگی، يعنی جذب در جامعه يا اعتماد اجت

افزون بر اين، «. مانند توانايی رقابت آن مشروط به يك ويژگی فرهنگی فراگیر است: میزان اعتمادی که جامعه را در بر گرفته است

گوناگون در جامعه که های چندملیتی بزرگ و سازد: حضور يا غیاب شرکتای ساختاری معطوف میاو توجه خود را به مسأله

را جوامعی « اقتصادگرا»داند. فوکوياما جوامع شرط توفیق در اقتصاد جهانی میفوکوياما آن را نشانه اعتماد اجتماعی فعال و پیش

ن های گسترده خويشاوندی مانند قبیله يا طايفه است. ايها اغلب دو عامل يگانه جذب، در جامعه، خانواده و شكلداند که در آنمی

ها به خانواده يا طايفه زيرا راه جذب شدن در آن«. اعتمادندکم»دسته از جوامع که چین، فرانسه و ايتالیا جزو آن هستند جوامع 

و در نتیجه گرايش نیرومند خود به خودی در »های برخوردار از اعتماد اجتماعی همگانی و گسترده محدود است برعكس جامعه

رسی به جهان دارند. يعنی آورند که دستای پديد میهای بزرگ و پیچیدهه، ژاپن، آلمان، سازمانمانند اياالت متحد« جامعه

کند که در وهله توان گفت که در وهله نخست: فرهنگ میزان اعتماد اجتماعی را تعیین میهای چندملیتی. به طور کلی میشرکت

کنند وم اين نهادها میزان پیشرفت اقتصادی کشور را تعیین میگذارد و در وهله سدوم بر چگونگی نهادهای سهامی تأثیر می

 (.02: 0981)فوکوياما، 

 وهشپژفرضیه های 

 سیاسی رابطه معنی داری وجوددارد. توسعهوجوانان رسانه های جمعی  اعتماد بهبین میزان 

 رابطه معنی داری وجوددارد.سیاسی  توسعهومذهبی جوانان  اعتمادبه افرادبین 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 249/  بر توسعه سیاسیمشارکت سیاسی  تاثیربررسی     

 رابطه معنی داری وجوددارد.سیاسی  توسعهوجوانان به سیاسیون دبین اعتما

 رابطه معنی داری وجوددارد.سیاسی  توسعهوجوانان  (اعتمادبه مسولین)بین اعتمادسیاسی 

 پژوهششناسی روش 

ازلحاظ هدف  پردازد، شهرستان خلخال میبر توسعه سیاسی ( ساله  53تا02مشارکت سیاسی جوانان) تاثیراين تحقیق که به بررسی 

خرين آماری براساس آکاربردی است واز نظر روش ازنوع تحقیقات توصیفی می باشدکه بصورت پیمايشی انجام شده است.جامعه 

برای انجام تحقیق وجمع اوری  اری وزيادبودن جمعیتآمگی های جامعه یژباتوجه به و نفر براورده شده است.55191امار تعدادشان

 بدست امده است. از فرمول کوکرانربه عنوان حجم نمونه تعیین گرديد.عددفوق بااستفاده نف521اطالعات بطور متوسط

دراين تحقیق ازتكنیك پرسشنامه استفاده اين تحقیق به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای با حجم نامتناسب صورت گرفته است.

 است. شده است وبرای پاسخگويی به سواالت ازطیف پنجگانه لیكرت استفاده شده

و روش تحقیق ان روايی اين پرسشنامه اين تحقیق ازطريق اعتبارصوری انجام شده است.بدين ترتیب که پرسشنامه رادراختیاراستاد

 وری اطالعات کرده ايم.آشروع به جمع ها  نآ قرارداده ايم وپس ازتائیدهمچنین جامعه شناسان 

 ادازازمون الفای کرونباخ استفاده شده است.برای بدست اوردن قابلیت اعتم: قابلیت اعتماد)پایایی(
 وابسته لفای کرونباخ متغیرهای مستقل وآ: ۷جدول 

 متغیر لفاآ

88٪ 

88٪ 

89٪ 

82٪ 

30٪ 

 رسانه های جمعیاعتماد به 

 مذهبی اعتماد به افراد

 به سیاسیون اعتماد

 اعتمادسیاسی

 )متغیروابسته(توسعه سیاسی

بدست امد لذا گويه های طراحی شده دارای قابلیت ٪82/81ومتغیرمستقل ٪30غیروابستهباتوجه به اينكه ضريب الفای شاخص مت

 اعتماد پايايی الزم است.

 پژوهش یافته های

 02درصد در سن  5دهند که ترکیب سنی اين افراد نیز میدرصد را پسران تشكیل  18در صد جمعیت در اين تحقیق رادختران و  99

دهند قرار سالگی که باالترين سن جمعیتی را تشكیل می 53درصد در سن  3/3نده جمعیت و سالگی که کمترين سن تشكیل ده

اند. بنابراين درصد بااليی از سالگی قرار دارند که بیشترين حجم نمونه را به خود اختصاص داده51درصد در سن  8/00دارند. 

کند که خود منجر به همگن جامعه را از نظر سنی بیان میدهند که اين موضوع همگنی ساله تشكیل می 51جمعیت تحقیق را افراد 

  0/53شوند و تنها درصد از جمعیت را شامل می 3/81شود. مثل وضعیت تاهل که مجردين بودن در برخی از متغییرهای ديگر می

ستند. مقطع تحصیلی مشغول به تحصیل ه دانیدرصد آنها در مقطع تحصیلی کار 20درصد از افراد مورد تحقیق متاهل هستند. و 

درصد ( هست. همگنی جامعه مورد تحقیق از نظر سنی و مقاطع تحصیلی  02درصد و بیسواد  91پدران پاسخگويان بیشتر ابتدايی )

گیری از متغییر تحصیالت ، از میزان تحصیالت پدر و مادر اين افراد استفاده کنیم و همین کار را برای باعث شد تا برای نتیجه

 جام داديم تا شرايط افراد را از اين طريق بازگو کنیم.نی و درآمد نیز اوضعیت شغل
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درصد از پاسخگويان به رسانه های جمعی اعتماد متوسط به پايینی  33درصد از پاسخگويان به افراد مذهبی اعتماد بیشتری دارند  29

اعتماد کمتری دارند که بیشترين میزان حجم نمونه  درصد پاسخگويان به افراد سیاسی 99دارند که بیشترين میزان حجم نمونه است. 

 . دصد پاسخگويان اعتماد سیاسی متوسطی دارند که بیشترين میزان حجم نمونه است 38است 

رسیون چندمتغیره ازمونهای ضريب همبستگی پیرسون ورگ دراين تحقیق برای بدست اوردن ارتباط بین متغیرهای مستقل ووابسته از

 استفاده شده است.

 سیاسی رابطه معنی داری وجوددارد. توسعهبا جوانان رسانه های جمعی اعتمادبهفرضیه اول:بین 

 سیاسی  توسعهرسانه های جمعی واعتماد به زمون همبستگی پیرسون بین متغیرآ: 2جدول

 مستقل متغیر وابسته متغیر ضريب همبستگی سطح معنی داری

 ی جمعیرسانه هااعتماد به  سیاسی توسعه 018/1 19/1

میتوان گفت 32۹میباشد.بنابراين فرض صفرردشده وبااطمینان 19/1باتوجه به جدول فوق مشاهده میشود سطح معنی داری ازمون

بین دومتغیر رابطه معنی 018/1رابطه معنی داری بین دومتغیر موردبررسی وجوددارد.باتوجه به مثبت بودن عالمت ضريب همبستگی 

 نیز افزايش میابد. سیاسی  توسعه رسانه های جمعی اعتمادبهزايش داری برقراراست، يعنی بااف

 سیاسی رابطه وجوددارد. توسعهوجوانان مذهبی  اعتماد به افرادفرضیه دوم:بین 

 سیاسی  توسعهمذهبی و اعتماد به افرادزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای آ: 2جدول 

 مستقل تغیرم وابسته متغیر ضريب همبستگی سطح معنی داری

 مذهبی اعتماد به افراد سیاسی توسعه 082/1 1/111

میتوان گفت 32۹میباشد.بنابراين فرض صفرردشده وبااطمینان 11/1باتوجه به جدول فوق مشاهده میشودسطح معنی داری ازمون

بین دومتغیررابطه معنی  082/1 رابطه معنی داری بین دومتغیر موردبررسی وجوددارد.باتوجه به مثبت بودن عالمت ضريب همبستگی 

 نیز افزايش میابد. سیاسی  توسعه مذهبی اعتماد به افرادداری برقراراست .يعنی باافزايش 

 سیاسی رابطه وجوددارد. توسعهوجوانان  سیاسیفرضیه سوم:بین اعتماد

 سیاسی  توسعه و سیاسی جوانان پیرسون بین متغیرهای اعتماد زمون ضریب همبستگیآ: 4جدول 

 مستقل متغیر وابسته متغیر ضريب همبستگی معنی داری سطح

 جوانان سیاسیاعتماد سیاسیتوسعه  599/1 111/1

میباشد.بنابراين فرض صفرردشده وبااطمینان 2/1کمتراز111/1باتوجه به جدول فوق مشاهده میشود سطح معنی داری ازمون

بین 599/1رد.باتوجه به مثبت بودن عالمت ضريب همبستگیمیتوان گفت رابطه معنی داريبین دومتغیرموردبررسی وجوددا32/1

 نیزافزايش میابد. سیاسی  جوانان توسعه سیاسیاعتماددومتغیررابطه معنی داری برقراراست.يعنی باافزايش 

 ومشارکت سیاسی جوانان رابطه وجوددارد.ون جوانان سیاسیبه فرضیه چهارم:بین اعتماد

 سیاسی  توسعهو ونسیاسیبه ن بین اعتمادزمون ضریب همبستگی پیرسوآ:  5جدول 

 مستقل متغیر وابسته متغیر ضريب همبستگی سطح معنی داری

 ون جوانانسیاسیبه اعتماد سیاسی توسعه 930/1 111/1

میتوان 32۹میباشد.بنابراين فرض صفرردشده وبااطمینان2۹کمتراز111/1باتوجه به جدول فوق مشاهده میشودسطح معنی داری ازمون

بین 930/1ابطه معنی داری بین دومتغیر موردبررسی وجوددارد.باتوجه به مثبت بودن عالمت ضريب همبستگی میتوان گفت ر

 نیز افزايش میابد. سیاسی  ون جوانان توسعهسیاسیبه اعتماددومتغیررابطه معنی داری برقراراست يعنی باافزايش 
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 241/  بر توسعه سیاسیمشارکت سیاسی  تاثیربررسی     

 توسعه سیاسی زمون ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکت سیاسی وآ: 6جدول 

 مستقل متغیر وابسته متغیر ضريب همبستگی سطح معنی داری

 مشارکت سیاسی سیاسی توسعه 335/1 111/1

 

میتوان 32۹میباشد.بنابراين فرض صفرردشده وبااطمینان2۹کمتراز111/1باتوجه به جدول فوق مشاهده میشودسطح معنی داری ازمون

بین 335/1سی وجوددارد.باتوجه به مثبت بودن عالمت ضريب همبستگی میتوان گفت رابطه معنی داری بین دومتغیر موردبرر

 نیز افزايش میابد. مشارکت سیاسی جوانان توسعه سیاسی دومتغیررابطه معنی داری برقراراست يعنی باافزايش 

 نتیجه گیری

سیاسی می باشد.  توسعهرسانه های جمعی و اعتماد به بیانگر رابطه بین  سیاسی، توسعهرسانه های جمعی و  اعتماد بهدر رابطه بین 

بین نتیجه با نتايج حاصل از مطالعات  .درصد می باشد 12/1درصد کمتر از 191/1نتايج نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون

ای لرنر مطابقت دارد. به گونه ای که  وی معتقد است که مهمترين عناصر و متغیرهای نوسازی کنند عبارت است از:رسانه ه

گروهی،تعلیم و تربیت و شهر نشینی. نفوذ و گسترش اين عناصر به درون جامعه سنتی در گرونی در نگرش باورهای مردم را در پی 

 .(0981، )ازکیادارد.

ه به سیاسی میباشد .باتوج توسعهواعتمادبه افراد مذهبی جوانان بیانگررابطه بین  سیاسی، توسعهمذهبی و  اعتمادبه افراددر رابطه بین 

باشد.به نظر  نتايج تحقیق مشاهده شد رابطه معنی داری بین دومتغیر موردبررسی وجوددارد.نتیجه اين فرضیه موئدنظريه لیپست می

ی سیاسی فردارتباط تنگاتنگی بامیزان ژمذهبی فردتاثیرمتقابلی بريكديگردارند.ومتغیرهايی چون ايدئولو–وی موقعیت سیاسی 

 (0988، .)فاطمیمذهبی بودن دارد

سیاسی می باشد.نتايج اين فرضیه نشان داد  توسعهو سیاسی جوانانبررسی میزان اعتماد سیاسی، توسعهو  سیاسیدر رابطه بین اعتماد 

رابطه معنی داری بین اين دومتغیرموردبررسی وجوددارد.اين نتیجه بانتايج حاصل ازمطالعات پری مطابقت دارد.اودرنظريه تكاملی 

 وبنابراين مشارکت اعمال مسولیت اجتماعی در مشارکت کننده است نظريه شهروندارمانی يك شهروند استدالل میكند که

 (0988،.)راششود نظرگرفته می

سیاسی می باشد .نتايج اين  توسعه واعتمادبه سیاسیون جوانان بیانگررابطه بین  سیاسی، توسعهو  ونسیاسی بهاعتماددر رابطه بین 

مدل  نتايج حاصل از مطالعات لوين مطابقت دارد. نی داری بین دومتغیر موردبررسی وجوددارد.اين نتیجه بافرضیه نشان داد رابطه مع

 (0988،.)فاطمیبیگانگی سیاسی است ايجاد از ی شوارترژلوين برگرفته از تیپولو

نتايج اين فرضیه  .عه سیاسیو توس بین مشارکت سیاسی جوانان  رابطه معنی داربیانگر، و توسعه سیاسیمشارکت سیاسی در رابطه 

توان گفت رابطه  می32۹ اطمینان  با شده و رد بنابراين فرض صفر باشد. می 2۹کمتراز111/1نشان دادکه سطح معنی داری ازمون

  معنی داری بین دومتغیر موردبررسی وجوددارد.

به  ی توسعه يافتهعه سیاسی در کشورهاشاخه های توس يكی از است وسیاسی جامعه شناسی  مشارکت سیاسی يكی ازمباحث مهم در

شامل  ،سازمان يافته ياغیرسازمان يافته.گاه گاهی يامستمر .ناموفق مشارکت سیاسی هرعمل ارادی)داوطلبانه(موفق يا رود. شمار می

 هر ی درسیاس انتخاب رهبران برانتخاب سیاست ها وخط مشی های کلی کشور و نامشروع که هدفش تاثیر يا به کارگیری مشروع و

توسعه  حرکت به سمت ارتقای کمی وکیفی شاخصه های پیشرفت و روند امروزه مبحث توسعه و حكومت خواه محلی ياملی است.

به خود مشغول ا بخصوص جهان سوم  ر جمله عوامل بسیارمهمی است که تمام تالش تصمیم گیرندگان وسردمداران کشورها از

می تواند نتايج تاثیر گذاری نتايج فرضیه ها میتوان چنین گفت که مشارکت سیاسی جوانان  دراين تحقیق نیز با مشاهده داشته است.

شیوه انجام   بشیريه معتقد است: تقابل فرهنگ سنتی با فرهنگ جديد و انطباق با ان به سه همچنانكه داشته باشد. بر توسعه سیاسی
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تحوالت جديد. دوم عرضه انديشه ها و توجیهات مذهبی  اول تجديد نوسازی انديشه سنتی جهت هماهنگ کردن ان با  گرفت

و روش سوم تالش برای   جديد و سعی در غلبه بر انديشه سنتی که کار اصلی روشنفكران مدرن ايران از اواخر قرن نوزدهم است .

ی ، مجلس و انتخابات بايد گفت احزاب سیاس تلفیق انديشه نو و قديم به سبكی که توجیهات فكری تحوالت جديد را فراهم سازد.

  .به عنوان شاخص هايی برای مشارکت سیاسی است که در آخر به توسعه سیاسی می انجامد
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 (دايرة المعارف علوم اجتماعی ،تهران انتشارات کیهان.0982ساروخانی، باقر) .8

 تهران،وزارت امور خارجه«مشارکت سیاسی زنان درايران(»0982مصفا،نسرين) .3

 پیك نور،سال ششم ،.شماره سوم.«بررسی امادگی ذهنی دانشجويان مراکز دانشگاه پیام نور استان همدان برای مشارکت سیاسی»(،0982ملكی،امیر) .01

 ،تهران :انتشارات آروناقتصادی-(مروری اجمالی بر  توسعه سیاسی0981مهدی خانی،علیرضا) .00
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